
გვარი სახელი სექტორის
ნომერი

ადგილის
ნომერი

სამაგისტორ პროგრამა

აგულაშვილი თინიკო 1 1 ბიზნესის ადმინისტრირება; ეკონომიკა; ტურიზმი

ბარბაქაძე გიორგი 1 3 ტურიზმი

ბერუჩაშვილი გიორგი 1 5 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

გემიაშვილი მეგი 1 7 ეკონომიკა; ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

გენებაშვილი ნათია 1 9 ტურიზმი

გიორგაძე ხატია 1 11 ტურიზმი

გიორგობიანი ჯეინი 1 13 ტურიზმი

გიუნაშვილი ლუკა 1 15 ტურიზმი; ეკონომიკა

გოჩიტაშვილი გვანცა 1 17 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

დალაქიშვილი ლევან 1 19 ტურიზმიდალაქიშვილი ლევან 1 19 ტურიზმი

დგებუაძე ნელი 1 21 ტურიზმი

დევიძე მარიამ 1 23 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

ვეზდენი ანი 1 25 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

თავართქილაძე ნინო 1 27 ტურიზმი

თათულაშვილი ნათია 1 29 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

თამაზიშვილი ეთერი 1 31 ბიზნესის ადმინისტრირება; ეკონომიკა; ტურიზმი

თედიაშვილი ლალი 1 33 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

თეზელაშვილი ნინო 1 35 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

თოფურია მიხეილ 1 37 ტურიზმი

თუმანიშვილი კახა 1 39 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

იორდანიშვილი ალექსანდრე 2 1 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

კახიანი რობერტი 2 3 ტურიზმი



კიკილაშვილი ლევანი 2 5 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი; ეკონომიკა

კოკილაშვილი მარიამ 2 7 ტურიზმი

კორძაია ანდრია 2 9 ტურიზმი

კოწოწაშვილი მაიკო 2 11 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

კუპატაძე მარი 2 13 ტურიზმი

ლაღიძე სალომე 2 15 ტურიზმი

ლომიძე ანუკი 2 17 ტურიზმი; ბიზნესის ადმინისტრირება

ლურსმანაშვილი ელენე 2 19 ბიზნესის ადმინისტრირება; ეკონომიკა; ტურიზმი

მარშანიშვილი ხატია 2 21 ტურიზმი

ახვლედიანი ნინო 2 23 ბიოლოგია

ბალახაშვილი ნაზი 2 25 ბიოლოგიაბალახაშვილი ნაზი 2 25 ბიოლოგია

გაგნიძე ნატო 2 27 ბიოლოგია

გიორგაძე გოგი 2 29 ბიოლოგია

თათრიშვილი თამარი 2 31 ბიოლოგია

თოლორდავა თამარ 2 33 ბიოლოგია

თურმანაული მარიამ 2 35 ბიოლოგია

კასრელიშვილი ეკა 2 37 ბიოლოგია

კუჭავა თამარი 2 39 ბიოლოგია

ლეკიაშვილი შალვა 3 1 ბიოლოგია

მინდიაშვილი თორნიკე 3 3 ბიოლოგია

მინდორაშვილი თამუნა 3 5 ბიოლოგია

მიქაია ნინო 3 7 ბიოლოგია

მუჯირიშვილი მარიამ 3 9 ბიოლოგია



ნიკაჭაძე ოლიკო 3 11 ბიოლოგია

პაპელიშვილი ნინო 3 13 ბიოლოგია

საჯაია ლანა 3 15 ბიოლოგია

სირბილაძე მარიამი 3 17 ბიოლოგია

სულეიმანოვი მუსტაფა 3 19 ბიოლოგია

ტრაპაიძე ლიზი 3 21 ბიოლოგია

ფეიქრიშვილი თამარი 3 23 ბიოლოგია

ქათამაძე ფიქრია 3 25 ბიოლოგია

ქაჩლიშვილი ნინო 3 27 ბიოლოგია

ქიმერიძე თამარ 3 29 ბიოლოგია

ქობლიანიძე მარიამ 3 31 ბიოლოგიაქობლიანიძე მარიამ 3 31 ბიოლოგია

შეთეკაური ტოლხა 3 33 ბიოლოგია

შენგელია თამარ 3 35 ბიოლოგია

ჩილინგარაშვილი ქეთევან 3 37 ბიოლოგია

ხუჯაძე ინგა 3 39 ბიოლოგია

ჯანაშვილი ქეთევან 4 1 ბიოლოგია

აბუაშვილი ნანული 4 3 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

ბაძგარაძე თამუნა 4 5 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

კეზევაძე ანა 4 7 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

კობახიძე მარი 4 9 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

კობერიძე თამარ 4 11 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

ლიპარტელიანი მარიამი 4 13 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

მელიქიძე თინათინ 4 15 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები



სტურუა სოფიკო 4 17 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

შანშიაშვილი გვანცა 4 19 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

ჩარგეიშვილი აკაკი 4 21 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

ჯაჭვლიანი ნათია 4 23 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები

ბუსხრიკიძე ლალი 4 25 ბიოფიზიკა

გოგიჩაიშვილი სალომე 4 27 ბიოფიზიკა

დალაბანდიშვილი სალომე 4 29 ბიოფიზიკა

შაქარაშვილი მარიამ 4 31 ბიოფიზიკა

ანდღულაძე მზია 4 33 გამოყენებითი მათემატიკა

ბაკურაძე გიორგი 4 35 გამოყენებითი მათემატიკა

ბრეგაძე თამარი 4 37 გამოყენებითი მათემატიკაბრეგაძე თამარი 4 37 გამოყენებითი მათემატიკა

გამისონია მირანდა 4 39 გამოყენებითი მათემატიკა

გუმბერიძე გიორგი 5 1 გამოყენებითი მათემატიკა

ზუმბულიძე ილია 5 3 გამოყენებითი მათემატიკა

იმერლიშვილი გიორგი 5 5 გამოყენებითი მათემატიკა

ლაშხია დავითი 5 7 გამოყენებითი მათემატიკა

ნათენაძე შოთა 5 9 გამოყენებითი მათემატიკა

სადაღაშვილი დავით 5 11 გამოყენებითი მათემატიკა

სახელაშვილი მამუკა 5 13 გამოყენებითი მათემატიკა

ტეტუნაშვილი რუსუდან 5 15 გამოყენებითი მათემატიკა

ქანთარია ნათია 5 17 გამოყენებითი მათემატიკა

წულაძე ეკა 5 19 გამოყენებითი მათემატიკა

ხუროძე ერეკლე 5 21 გამოყენებითი მათემატიკა



ადამაძე დავითი 5 23 მათემატიკა

ბრეგვაძე ნინო 5 25 მათემატიკა

დალაქიშვილი თინათინ 5 27 მათემატიკა

კილაძე თათია 5 29 მათემატიკა

კოჭლამაზაშვილი ბაკურ 5 31 მათემატიკა

პაპიძე ლევან 5 33 მათემატიკა

რაზმაძე რობიზონ 5 35 მათემატიკა

სიჭინავა თამთა 5 37 მათემატიკა

უშარიძე მათ 5 39 მათემატიკა

ფარცვანია გიორგი 6 1 მათემატიკა

ფაჩუაშვილი მარიამი 6 3 მათემატიკაფაჩუაშვილი მარიამი 6 3 მათემატიკა

შულაია მარიამ 6 5 მათემატიკა

ცინცაბაძე ვახტანგ 6 7 მათემატიკა

ხატისაშვილი ნათია 6 9 მათემატიკა

აბრამიშვილი მედეა 6 11 გამოყენებითი ფიზიკა

ავალიანი თეა 6 13 გამოყენებითი ფიზიკა

ბაწელაშვილი ნინო 6 15 გამოყენებითი ფიზიკა

ცაავა დათა 6 17 გამოყენებითი ფიზიკა

ბერაძე ბაჩანა 6 19 ფუნდამენტური ფიზიკა

გოგილაშვილი მარიამ 6 21 ფუნდამენტური ფიზიკა

კობალაძე ავთანდილ 6 23 ფუნდამენტური ფიზიკა

ლურსმანაშვილი გაგა 6 25 ფუნდამენტური ფიზიკა

მანთიძე ირაკლი 6 27 ფუნდამენტური ფიზიკა



მოდრეკილაძე ბექა 6 29 ფუნდამენტური ფიზიკა

ნანობაშვილი ლია 6 31 ფუნდამენტური ფიზიკა

ფანცხავა ლაშა 6 33 ფუნდამენტური ფიზიკა

ფილაური ტატო 6 35 ფუნდამენტური ფიზიკა

ქუმსიაშვილი გიორგი 6 37 ფუნდამენტური ფიზიკა

შარია თათია 6 39 ფუნდამენტური ფიზიკა

ხარაბაძე საბა 7 1 ფუნდამენტური ფიზიკა

ხვიჩია თამთა 7 3 ფუნდამენტური ფიზიკა

ჯოხაძე ირაკლი 7 5 ფუნდამენტური ფიზიკა

ედიბერიძე ბექა 7 7 გეოლოგია

მარტყოფლიშვილი ანი 7 9 გეოლოგიამარტყოფლიშვილი ანი 7 9 გეოლოგია

ნიკოლეიშვილი გიორგი 7 11 გეოლოგია

პაპუნაშვილი ბექა 7 13 გეოლოგია

სადრაძე გუგა 7 15 გეოლოგია

ჩილინგარაშვილი ზურა 7 17 გეოლოგია

ავსაჯანიშვილი ქეთევან 7 19 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

აფაქიძე ირაკლი 7 21 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ბაზარაშვილი თამარი 7 23 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ბაღდინოვი მოსე 7 25 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ბირთველიშვილი ანი 7 27 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

გედეშური ირაკლი 7 29 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

გიორგაძე თენგიზ 7 31 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება



გურგენიძე მირანდა 7 33 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

დათუკიშვილი გიორგი 7 35 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ელისაშვილი სოფიკო 7 37 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ესაკია სანდრო 7 39 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

იაშვილი შალვა 8 1 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

კაჭარავა ხატია 8 3 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

კურცხალია ხატია 8 5 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

მაღლაფერიძე გივი 8 7 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

მიქიაშვილი ლაშა 8 9 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარებამიქიაშვილი ლაშა 8 9 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ნიკოლაძე ნათია 8 11 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

რობაქიძე ლაშა 8 13 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ტყემალაძე გიორგი 8 15 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ფერხული ნიკოლოზ 8 17 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ფილაური თამარ 8 19 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

შონია აკაკი 8 21 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ჩართოლანი გიორგი 8 23 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ჩიხლაძე ლექსო 8 25 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ძაგნიძე სულიკო 8 27 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ჭაბაშვილი თამუნა 8 29 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება



ჭეხაშვილი ბექა 8 31 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ხორბალაძე თეიმურაზ 8 33 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ხუნწელია თეკლე 8 35 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ხუსკივაძე მარიამ 8 37 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

ჯინორია ბაკურ 8 39 გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

აფციაური ივანე 9 1 ელქტრულიდა ელექტრონული ინჟინერია

ბანცაძე ბესიკი 9 3 ინფორმაციული სისტემები

გარუჩავა ნიკა 9 5 ინფორმაციული სისტემები

გობრონიძე იოსები 9 7 ინფორმაციული სისტემებიგობრონიძე იოსები 9 7 ინფორმაციული სისტემები

გოგებაშვილი თამარი 9 9 ინფორმაციული სისტემები

კავთიაშვილი ლევან 9 11 ინფორმაციული სისტემები

კობახიძე დაჩი 9 13 ინფორმაციული სისტემები

მეიფარიანი ქეთევანი 9 15 ინფორმაციული სისტემები

ნიკოლეიშვილი ლევანი 9 17 ინფორმაციული სისტემები

ომარაშვილი ვალერი 9 19 ინფორმაციული სისტემები

ოსიაშვილი ფრიდონ 9 21 ინფორმაციული სისტემები

პაპუნაშვილი რუსუდან 9 23 ინფორმაციული სისტემები

ტაბატაძე სულხან 9 25 ინფორმაციული სისტემები

შონია როსტომ 9 27 ინფორმაციული სისტემები

ჩახვაძე ცოტნე 9 29 ინფორმაციული სისტემები



ჩიტაური რუსუდან 9 31 ინფორმაციული სისტემები

ხარაზიშვილი ზვიადი 9 33 ინფორმაციული სისტემები

ხორავა გოჩა 9 35 ინფორმაციული სისტემები

აბაშიძე კონსტანტინე 9 37 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

აბრამიშვილი გიორგი 9 39 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ავეტისიანი ნინა 10 1 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ავჟანტაძე სოფიო 10 3 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

აივაზაშვილი ბიძინა 10 5 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ანთაური თამარი 10 7 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

არდაზიშვილი ნიკოლოზი 10 9 ინფორმაციული ტექნოლოგიებიარდაზიშვილი ნიკოლოზი 10 9 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

არევაძე ირაკლი 10 11 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ასათიანი მარიამ 10 13 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ბაბაჯანიანი გრიგოლი 10 15 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ბაგდასაროვი სერგეი 10 17 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ბალიევი ლუკა 10 19 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ბეგლარიანი გიორგი 10 21 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გაბოშვილი დავითი 10 23 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გელაშვილი ბექა 10 25 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გოგიაშვილი ირაკლი 10 27 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გოგისვანიძე სალომე 10 29 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გოგოლაძე გიორგი 10 31 ინფორმაციული ტექნოლოგიები



გოგოლაძე ირაკლი 10 33 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გორგოძე გოგა 10 35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გოქაძე დავითი 10 37 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გუჯარაიძე ვაჟა 10 39 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ეუაშვილი არჩილ 11 1 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

თაბაგარი გიორგი 11 3 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

თაკვარელია თორნიკე 11 5 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

თანდაშვილი საბა 11 7 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

თომაშვილი გიორგი 11 9 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

თხელიძე გაიოზი 11 11 ინფორმაციული ტექნოლოგიებითხელიძე გაიოზი 11 11 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კახურაშვილი გიორგი 11 13 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კერატიშვილი გიორგი 11 15 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კერვალიშვილი ირაკლი 11 17 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კერვალიშვილი ივერი 11 19 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კვიჟინაძე თამაზი 11 21 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კვიწინაძე ლევან 11 23 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კიკნაძე გიორგი 11 25 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კობაიძე გიორგი 11 27 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კობახიძე დავით 11 29 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კოშკელი ნიკოლოზ 11 31 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კუპატაძე მიხეილ 11 33 ინფორმაციული ტექნოლოგიები



კუჭუხიძე თამარი 11 35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კუჭუხიძე ლევან 11 37 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ლილუაშვილი თეონა 11 39 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

მანველიშვილი ელენე 12 1 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

მურადაშვილი გიორგი 12 3 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ნიკურაძე ვერიკო 12 5 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

პაპუნაშვილი ზაზა 12 7 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

პოპიაშვილი გურამი 12 9 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

როსტომაშვილი აპოლონ 12 11 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სიხარულია ლიკა 12 13 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისიხარულია ლიკა 12 13 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ტაბატაძე ნათია 12 15 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ფარცვანია ბაგრატ 12 17 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ქავთარაძე ნიკოლოზ 12 19 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ქათამაძე გიგა 12 21 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ქანთარია ოთარი 12 23 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ქეთელაური იმედა 12 25 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ქვლივიძე ავთანდილ 12 27 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ქიტიაშვილი ნინო 12 29 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

შავერდოვი გიორგი 12 31 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

შავკაციშვილი ჯულია 12 33 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ცაცაშვილი ლაშა 12 35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები



ცხვედიანი ბესიკი 12 37 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

წიკლაური მიხეილ 12 39 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ჭანკოტაძე ავთანდილ 12 41 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ჭანტურია მარიამი 12 43 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ჭელიძე ბიჭიკო 12 45 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ხატიაშვილი ხატია 12 47 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ხვედელიძე ეკატერინე 12 49 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ჯავახიშვილი ანი 13 1 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ჯანგირაშვილი ზურაბ 13 3 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ჯაფარიძე ანა 13 5 ინფორმაციული ტექნოლოგიებიჯაფარიძე ანა 13 5 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ჯოლოხავა მადლენა 13 7 ინფორმაციული ტექნოლოგიები

აზიზიანი ალექსანდრე 13 9 კომპიუტერული მეცნიერება

ბუმბეიშვილი ბექა 13 11 კომპიუტერული მეცნიერება

დავითიანი იაკობ 13 13 კომპიუტერული მეცნიერება

დარჩიაშვილი ილია 13 15 კომპიუტერული მეცნიერება

დარჩიაშვილი დაჩი 13 17 კომპიუტერული მეცნიერება

დარჩიაშვილი დავით 13 19 კომპიუტერული მეცნიერება

დოღონაძე ნიკა 13 21 კომპიუტერული მეცნიერება

ერემიანი გიორგი 13 23 კომპიუტერული მეცნიერება

მახარაძე თედო 13 25 კომპიუტერული მეცნიერება

მსხალაძე ცოტნე 13 27 კომპიუტერული მეცნიერება



ნემსიწვერიძე მიხეილ 13 29 კომპიუტერული მეცნიერება

ღუღუნიშვილი გიორგი 13 31 კომპიუტერული მეცნიერება

შენგელია გიორგი 13 33 კომპიუტერული მეცნიერება

ჯიხვაძე მაია 13 35 კომპიუტერული მეცნიერება

ბიწაძე მამუკა 13 37 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

გეთაშვილი კონსტანტინე 13 39 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

გელაშვილი რატი 13 41 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

გეწაძე თათია 13 43 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

გვასალია გვანცა 14 1 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ზაქაიძე მარიამი 14 3 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარებაზაქაიძე მარიამი 14 3 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

თაბაგარი ნატო 14 5 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

თაბაგარი სერგო 14 7 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

კარპენკო მარიამ 14 9 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ნადირაშვილი ნანა 14 11 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ნამორაძე გიორგი 14 13 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ნაფეტვარიძე თეიმურაზი 14 15 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ჟღენტი იზა 14 17 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

რომანაძე ნანა 14 19 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

რუხაძე ნინო 14 21 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

სულაშვილი ცოტნე 14 23 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ყულიჯანიშვილი მარიამ 14 25 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება



ჩიბარაშვილი თამარი 14 27 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ცერცვაძე ნათია 14 29 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ჭითაშვილი სანდრო 14 31 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ხაჩიძე ნიკა 14 33 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ხოხონიშვილი თორნიკე 14 35 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ჯალაბაძე მარიამი 14 37 ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

ბარჯაძე გელა 14 39 ქიმია

გელოვანი თამარ 14 41 ქიმია

გოქაძე თამარ 14 43 ქიმია

დვალიშვილი ნათია 14 45 ქიმიადვალიშვილი ნათია 14 45 ქიმია

ვიბლიანი მარიამ 14 47 ქიმია

ზვიადაძე ნინო 15 1 ქიმია

თოდაძე გიორგი 15 3 ქიმია

თოთლაძე ქეთევან 15 5 ქიმია

კვინიკაძე სოფიკო 15 7 ქიმია

კილაძე ნათია 15 9 ქიმია

მერებაშვილი ნინო 15 11 ქიმია

მესხიშვილი თამთა 15 13 ქიმია

მჭედლიშვილი მარიამი 15 15 ქიმია

ოღლიშვილი ნანა 15 17 ქიმია

რობაქიძე თეონა 15 19 ქიმია



სივსივაძე სოფია 15 21 ქიმია

უნგიაძე გიორგი 15 23 ქიმია

ფარულავა გიორგი 15 25 ქიმია

ქიტესაშვილი მარი 15 27 ქიმია

ღონღაძე ნინო 15 29 ქიმია

ცერცვაძე ეკატერინე 15 31 ქიმია

ბაძგარაძე ნათია 15 33 ქიმიური ექსპერტიზა

გეგელაშვილი თამარ 15 35 ქიმიური ექსპერტიზა

გიუნაშვილი ლაშა 15 37 ქიმიური ექსპერტიზა

თარგამაძე ხატია 15 39 ქიმიური ექსპერტიზათარგამაძე ხატია 15 39 ქიმიური ექსპერტიზა

ლაფაჩი თამუნა 15 41 ქიმიური ექსპერტიზა

ლემონჯარია თამარ 15 43 ქიმიური ექსპერტიზა

მოისწრაფეშვილი თამთა 15 45 ქიმიური ექსპერტიზა

მუშკუდიანი ნათია 15 47 ქიმიური ექსპერტიზა

საყევარაშვილი რუსუდან 16 1 ქიმიური ექსპერტიზა

ფანცულაია სალომე 16 3 ქიმიური ექსპერტიზა

ცერცვაძე ნათია 16 5 ქიმიური ექსპერტიზა

ძამაშვილი მარიამ 16 7 ქიმიური ექსპერტიზა

ხატიაშვილი თამარ 16 9 ქიმიური ექსპერტიზა

ხუნდაძე ნანა 16 11 ქიმიური ექსპერტიზა

აბულაშვილი საბა 16 13 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა



არძენაძე სალომე 16 15 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

ასანიშვილი ირაკლი 16 17 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

გოგინაშვილი ნატო 16 19 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

გოგიშვილი გიორგი 16 21 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

გოგოლაძე ელენე 16 23 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

დობორჯგინიძე მარიამ 16 25 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

ივანიაძე თათია 16 27 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

კაპანაძე მანანა 16 29 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

კურტანიძე ზვიად 16 31 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

მელიაშვილი თეონა 16 33 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვამელიაშვილი თეონა 16 33 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

მოდებაძე ევა 16 35 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

ნადირაძე თინათინ 16 37 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

რატიანი მაიკო 16 39 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

სართანია თამარ 16 41 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

უგლავა თამთა 16 43 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

შამათავა ალექსანდრე 16 45 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

შუბითიძე თორნიკე 16 47 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

შუკაკიძე ნოდარ 17 1 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

ჩილინგარაშვილი მაკა 17 3 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

ხაჩიძე ნიკოლოზ 17 5 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

ხიდეშელი გიორგი 17 7 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა



ხორზევანიძე ხათუნა 17 9 სამაგისტრი პროგრამა: მიგრაციის მართვა

ადეიშვილი სალომე 17 11 გენდერის კვლევა

არბოლიშვილი მარიამ 17 13 გენდერის კვლევა

ასლანიშვილი თეა 17 15 გენდერის კვლევა

ვადაჭკორია სალომე 17 17 გენდერის კვლევა

კალანდაძე მარიამი 17 19 გენდერის კვლევა

მაღლაკელიძე ნანა 18 1 გენდერის კვლევა

ნადირაძე თინათინ 18 3 გენდერის კვლევა

სამხარაძე თამარი 18 5 გენდერის კვლევა

ყიფშიძე თამარ 18 7 გენდერის კვლევაყიფშიძე თამარ 18 7 გენდერის კვლევა

შარაძე ქრისტინე 18 9 გენდერის კვლევა

შეყილაძე თამთა 18 11 გენდერის კვლევა

ბაძგარაძე მარი 18 13 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

ბოჭოიძე ხათუნა 18 15 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

გიგაური სოფიკო 18 17 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

გუჯაბიძე გვანცა 18 19 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

გუჯაბიძე მარიამ 18 21 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

ვერულიძე მერაბი 18 23 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

თევდორაშვილი ანნა 18 25 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

კვაცაშვილი ნინო 18 27 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

კობერიძე გიორგი 18 29 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია



ლომთათიძე სალომე 18 31 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

მაღრაძე თეა 18 33 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

სადრაძე ელიზბარ 18 35 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

ქოთოლაშვილი გიორგი 18 37 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

ქურდაძე სალომე 18 39 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

ჭეხაშვილი ბექა 22 1 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

ხვედელიძე ნინო 22 3 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

ჯალაღონია ირაკლი 22 5 დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია

აბუაშვილი ნიკა 22 7 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

აბულაშვილი სალომე 22 9 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკააბულაშვილი სალომე 22 9 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ადამაშვილი ბექა 22 11 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ალანია ელენე 22 13 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ასანიშვილი ირაკლი 22 15 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ბიბილაშვილი ნოდარი 22 17 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ბრეგაძე ჰანრი 22 19 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ბურჯალიანი გიორგი 22 21 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

გედენიძე შოთა 22 23 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

გელაშვილი სოფიკო 22 25 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

გოგინაშვილი ნატო 22 27 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

გულიაშვილი ნუცა 22 29 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

დარსაველიძე ზაირა 22 31 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა



დარსაძე ბერდია 22 33 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

დიდავა მარი 22 35 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

დონაძე თეონა 22 37 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

დურგლიშვილი დავით 22 39 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ერემეიშვილი ანა 23 1 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ზალოშვილი მარიამი 23 3 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

თანდაშვილი გიორგი 23 5 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ისმაილოვა ნუივარ 23 7 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

კვარაცხელია თამთა 23 9 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

კვინტრაძე ზურაბ 23 11 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკაკვინტრაძე ზურაბ 23 11 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

კიკაჩეიშვილი ნანა 23 13 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

კობერიძე გიორგი 23 15 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

კობრავა მარიამ 23 17 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

კოპალიანი ლევანი 23 19 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ლაბაძე სალომე 23 21 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ლალიაშვილი ნინო 23 23 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ლობჟანიძე მარიანა 23 25 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

მარღიშვილი გიორგი 23 27 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ნათელაშვილი დარეჯან 23 29 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ნაიბოვი პერვინ 23 31 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ნასიბოვი ბეირაქ 23 33 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა



ნაჭყებია თამთა 23 35 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ნიკოლიშვილი ხატია 23 37 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ოთანაძე დიმიტრი 23 39 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

პაპაშვილი ნინო 24 1 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

რატიანი მაიკო 24 3 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

სამბელაშვილი ზურაბი 24 5 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

სამხარაძე თამარ 24 7 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

სიმონიშვილი ირაკლი 24 9 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

სომხიშვილი ოთარი 24 11 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ტყეშელაშვილი ნელი 24 13 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკატყეშელაშვილი ნელი 24 13 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ფცქიალაძე გურამ 24 15 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ქურდაძე სალომე 24 17 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ყაჭიური ცირა 24 19 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

შინჯიკაშვილი მირანდა 24 21 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ჩოქური ქეთი 24 23 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ცერცვაძე ვახტანგ 24 25 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ძირკვაძე თამთა 24 27 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ჭინჭარაული გურამ 24 29 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ხაჩიძე ნიკოლოზი 24 31 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ხვედელიძე სალომე 24 33 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ხურცილავა დავით 24 35 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა



ჯავახიშვილი რატი 24 37 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ჯანგულაშვილი მარიამი 24 39 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ჯინჭველეიშვილი ქრისტინე 25 1 დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა

ასათიანი რუსუდან 25 3 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

ასანიშვილი ირაკლი 25 5 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

ახალაძე თამარი 25 7 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

გოგინაშვილი ნატო 25 9 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

დიკერსონ დენის ბლეინ 25 11 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

მოდებაძე ევა 25 13 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

ტორიკოვა ტეტიანა 25 15 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევებიტორიკოვა ტეტიანა 25 15 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

შაიშმელაშვილი იოანე 25 17 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

ხუციშვილი ქეთევან 25 19 ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები

არონია ნოდარ 25 21 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

ბრეგაძე ნათია 25 23 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

გაგუა ანა 25 25 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

გიგოლაშვილი ხატია 25 27 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

გუბელაძე გვანცა 25 29 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

ვაშალომიძე სალომე 25 31 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

თხელიძე ლია 25 33 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

კარტოზია მარიკა 25 35 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

კოპალიანი რევაზი 25 37 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები



კოხრეიძე ნუცა 25 39 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

კურტანიძე ზვიად 26 1 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

ლობჯანიძე სალომე 26 3 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

ნადირაძე თინათინ 26 5 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

სამხარაძე თამარი 26 7 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

ღვინჯილია სალომე 26 9 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

შუკაკიძე ნოდარ 26 11 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

ჩარკვიანი ნენო 26 13 ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები

ასტამაძე ქეთევანი 26 15 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ბექაური ლევან 26 17 კონფლიქტების ანალიზი და მართვაბექაური ლევან 26 17 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ბოჭოიძე ხათუნა 26 19 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ბუხნიკაშვილი ნიცა 26 21 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

დანელია გიორგი 26 23 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ერემეიშვილი ანა 26 25 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ირემაძე ტარიელ 26 27 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

კარაკოზოვი დაიანა 26 29 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

კობახიძე გიორგი 26 31 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ლაცაბიძე ნიკა 26 33 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

მაღრაძე თეა 26 35 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

მოდებაძე ანანო 26 37 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

სიხუაშვილი ნინო 26 39 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა



ტალიაშვილი სოფიკო 27 1 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ფეიქრიშვილი დავით 27 3 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ყრუაშვილი ლაშა 27 5 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

შერაზადიშვილი გიორგი 27 7 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

წენგუაშვილი მარიამ 27 9 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ხვთისიაშვილი სოფიკო 27 11 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

ხმალაძე ნატო 27 13 კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

აჭაიძე მახარე 27 15 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

ბაქრაძე ნიკოლოზ 27 17 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

ბეროშვილი ანა 27 19 კულტურისა და მედიის სოციოლოგიაბეროშვილი ანა 27 19 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

გუდაშვილი გურამ 27 21 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

დავითულიანი ლანა 27 23 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

დარბაიძე სოფიკო 27 25 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

კალაძე სალომე 27 27 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

ლეკიშვილი ელენე 27 29 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

ლეკიშვილი ქეთი 27 31 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

უნდილაშვილი ლანა 27 33 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

წერეთელი მარია 27 35 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

ჯერენაშვილი თინათინი 27 37 კულტურისა და მედიის სოციოლოგია

აბზიანიძე მეგი 28 1 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ბედიანი თათია 28 3 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები



ბუაძე ჯაბა 28 5 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ბუიშვილი ილონა 28 7 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

გობეჯიშვილი ნანა 28 9 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

გორგოძე ქეთი 28 11 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

გრიგალაშვილი მარიამ 28 13 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

დანელია სალომე 28 15 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

დვალიშვილი გიორგი 28 17 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ვასაძე ნიკოლოზ 28 19 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ვაწაძე ანა 28 21 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ზუბაშვილი თეო 28 23 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევებიზუბაშვილი თეო 28 23 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

თინიკაშვილი სალომე 28 25 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ივანიძე სოფიო 28 27 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

იმნაიშვილი ნათია 28 29 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

კეკელიძე სოფიო 28 31 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

კნიაზიანი ალექსანდრა 28 33 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

კობიაშვილი ბადრი 28 35 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

კოპლატაძე ნანა 28 37 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

კუპრეიშვილი თამაზი 28 39 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ლურსმანაშვილი ირინა 29 1 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მამისეიშვილი დეა 29 3 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მანჯავიძე თამარ 29 5 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები



მარგიანი მარიამ 29 7 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მაღლაკელიძე ნანა 29 9 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მაღრაძე გვანცა 29 11 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მაჭარაშვილი მარი 29 13 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მახარაძე სოფიო 29 15 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მეშვილდიშვილი ირინა 29 17 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მთავრიშვილი ნატო 29 19 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მთავრიშვილი კესო 29 21 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მუმლაძე ოთარ 29 23 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მღებრიშვილი მადონა 29 25 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევებიმღებრიშვილი მადონა 29 25 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მჭედლიშვილი ივანე 29 27 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

მხითაროვა მარიამ 29 29 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ნაცვლიშვილი ნათია 29 31 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ნოზაძე ლევანი 29 33 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

პაპავა თათია 29 35 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

პერტაია მარიამი 29 37 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ჟორჟოლაძე მარიამ 29 39 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

რომანაძე ქრისტინა 30 1 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

როხვაძე მარიამ 30 3 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

სიმონიშვილი მარიამ 30 5 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ტაველიშვილი რუსუდანი 30 7 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები



ფანგანი ეთერი 30 9 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ფხოველიშვილი ლიკა 30 11 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ქებაძე მარიამ 30 13 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ცაავა ნათია 30 15 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ცარციძე ხატია 30 17 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ძიგუა სოფიო 30 19 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

წერეთელი მარიამ 30 21 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ხარაძე ელენე 30 23 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ხვედელიძე ნინო 30 25 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ხუბულავა თეონა 30 27 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევებიხუბულავა თეონა 30 27 მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები

ბეჟანიშვილი ანა 30 29 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ბეღელაძე ნიკა 30 31 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

გავაშელიშვილი გურამ 30 33 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

გოგებაშვილი მაკა 30 35 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

დავითაძე ინდირა 30 37 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ზარიძე ნინო 30 39 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

იობიძე მარიკა 31 1 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

კილაძე მარიამ 31 3 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

კირიაკოვი ანტონინა 31 5 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

მირიანაშვილი სალომე 31 7 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

მურცხვალაძე სალომე 31 9 მედია და ახალი ტექნოლოგიები



მძინარაშვილი ბონდო 31 11 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ოღაძე თამარ 31 13 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

სალუქვაძე ფატი 31 15 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

სამხარაძე ხატია 31 17 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ტაველიშვილი რუსუდანი 31 19 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ღვედაშვილი ნინო 31 21 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

შარაძე ანა 31 23 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ხატიაშვილი სალომე 31 25 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ხაჩიძე ლუკა 31 27 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ხვედელიძე ნინო 31 29 მედია და ახალი ტექნოლოგიებიხვედელიძე ნინო 31 29 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ხურციძე ეთერი 31 31 მედია და ახალი ტექნოლოგიები

ბიბილაშვილი ნოდარი 31 33 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

გაგილაძე ანა 31 35 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

გიუნაშვილი სალომე 31 37 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

დავაძე მაგდა 31 39 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

კოღუა თამთა 32 1 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

ლატარია ლელა 32 3 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

ლობჟანიძე ნანა 32 5 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

მამალაძე ნინო 32 7 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

მკრტუმიანი გაიანე 32 9 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

მსხალაია გიორგი 32 11 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები



საათაშვილი სოფიო 32 13 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

ჩანადირი ნინო 32 15 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

ჩუბინიძე ანი 32 17 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

ხეთაგაშვილი მარიამი 32 19 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

ხეხელაშვილი თამარ 32 21 ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები

ავალიშვილი სალომე 32 23 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ბაშარული ნინო 32 25 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ბლიაძე ლანა 32 27 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ბუხნიკაშვილი ნიცა 32 29 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

გეგეჭკორი ლია 32 31 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირებაგეგეჭკორი ლია 32 31 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

გელაშვილი ეკატერინე 32 33 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

გეჯაძე ნინო 32 35 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

გიგაური სოფიკო 32 37 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

გოგლიჩიძე ელენე 32 39 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

გულისაშვილი თამარი 33 1 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

გულუხაიძე ნინო 33 3 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

თინიკაშვილი ლიზა 33 5 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

კარაკოზოვი დაინა 33 7 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

კაჭახიძე ნუცი 33 9 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

კეღოშვილი მარია 33 11 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

კვარჭაია მარინე 33 13 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება



კიკუაშვილი სოფიკო 33 15 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

კოსტავა ლია 33 17 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ლალიაშვილი იზაბელა 33 19 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

მამადაშვილი თამარ 33 21 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

მეგულაშვილი კარლო 33 23 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

მელაშვილი ხატია 33 25 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

მელქაძე ლევან 33 27 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

მორჩილაძე ანა 33 29 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ნადირაძე თინათინ 33 31 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ოქიტაშვილი მარიამ 33 33 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირებაოქიტაშვილი მარიამ 33 33 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

სირაძე ანა 33 35 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

სხირტლაძე ბექა 33 37 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ტყემალაძე მარიტა 33 39 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ფიფია ზვიადი 33 41 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ქობულაძე ;ლანა 33 43 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ქუმსიაშვილი რუსუდან 33 45 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ქუშაშვილი სალომე 33 47 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ჩილინგარაშვილი მაკა 33 49 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ჭანტურია გიორგი 1 2 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ჭანტურია გიგა 1 4 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ჭელიძე ანა 1 6 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება



ხარატიშვილი გურამ 1 8 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ხვთისიაშვილი გურამ 1 10 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

ხიმშიაშვილი სოფიკო 1 12 ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება

აბულაძე სალომე 1 14 პოლიტიკის მეცნიერება

ბარამაშვილი ანა 1 16 პოლიტიკის მეცნიერება

ბარვენაშვილი ანი 1 18 პოლიტიკის მეცნიერება

ბაშარული სალომე 1 20 პოლიტიკის მეცნიერება

ბიბილაშვილი ბადრი 1 22 პოლიტიკის მეცნიერება

ბოლოკაძე თორნიკე 1 24 პოლიტიკის მეცნიერება

გიუნაშვილი ლიკა 1 26 პოლიტიკის მეცნიერებაგიუნაშვილი ლიკა 1 26 პოლიტიკის მეცნიერება

გოგიბერიძე კონსტანტინე 1 28 პოლიტიკის მეცნიერება

გოგოლაძე ვახტანგი 1 30 პოლიტიკის მეცნიერება

გრიგალაშვილი გვანცა 1 32 პოლიტიკის მეცნიერება

გუშარაშვილი მიხეილ 1 34 პოლიტიკის მეცნიერება

დევდარიანი ნია 1 36 პოლიტიკის მეცნიერება

ზაქაშვილი ლერი 1 38 პოლიტიკის მეცნიერება

კაკაშვილი ლაშა 1 40 პოლიტიკის მეცნიერება

კალანდაძე მამუკა 2 2 პოლიტიკის მეცნიერება

კასრაძე ნანა 2 4 პოლიტიკის მეცნიერება

კახაძე მირანდა 2 6 პოლიტიკის მეცნიერება

კახაძე კახაბერ 2 8 პოლიტიკის მეცნიერება



კვანტალიანი ნინო 2 10 პოლიტიკის მეცნიერება

კვიჟინაძე მარიამ 2 12 პოლიტიკის მეცნიერება

კობალაძე ზურიკო 2 14 პოლიტიკის მეცნიერება

კობიაშვილი გიორგი 2 16 პოლიტიკის მეცნიერება

კურტივაძე ბექა 2 18 პოლიტიკის მეცნიერება

ლაბაძე სალომე 2 20 პოლიტიკის მეცნიერება

ლაფაჩიშვილი გეგა 2 22 პოლიტიკის მეცნიერება

ლაღაძე მარიამი 2 24 პოლიტიკის მეცნიერება

ლობჯანიძე გოგა 2 26 პოლიტიკის მეცნიერება

ლომიძე ლორენა 2 28 პოლიტიკის მეცნიერებალომიძე ლორენა 2 28 პოლიტიკის მეცნიერება

ლორია ლუკა 2 30 პოლიტიკის მეცნიერება

მამნიაშვილი სოფიკო 2 32 პოლიტიკის მეცნიერება

მაღლაკელიძე ანნა 2 34 პოლიტიკის მეცნიერება

მაჭავარიანი სალომე 2 36 პოლიტიკის მეცნიერება

მელაძე თამარ 2 38 პოლიტიკის მეცნიერება

მოდებაძე გვანცა 2 40 პოლიტიკის მეცნიერება

ნაბიჯაშვილი მარიამ 3 2 პოლიტიკის მეცნიერება

ოძელაშვილი ნანუკა 3 4 პოლიტიკის მეცნიერება

რაზმაძე თამარი 3 6 პოლიტიკის მეცნიერება

რატიანი რატი 3 8 პოლიტიკის მეცნიერება

სადუნიშვილი აკაკი 3 10 პოლიტიკის მეცნიერება



სანაია ნატო 3 12 პოლიტიკის მეცნიერება

სახოკია ლაშა 3 14 პოლიტიკის მეცნიერება

ტერტერიან ვაროს 3 16 პოლიტიკის მეცნიერება

ქობალია მარიამ 3 18 პოლიტიკის მეცნიერება

ქორჩილავა ანა 3 20 პოლიტიკის მეცნიერება

ქუფარაშვილი სალომე 3 22 პოლიტიკის მეცნიერება

ღურწკაია გურნდა 3 24 პოლიტიკის მეცნიერება

ყურაშვილი თამილა 3 26 პოლიტიკის მეცნიერება

შავაძე ინდირა 3 28 პოლიტიკის მეცნიერება

შაინიძე დიმიტრი 3 30 პოლიტიკის მეცნიერებაშაინიძე დიმიტრი 3 30 პოლიტიკის მეცნიერება

შამათავა ალექსანდრე 3 32 პოლიტიკის მეცნიერება

შონია სალომე 3 34 პოლიტიკის მეცნიერება

შოშიაშვილი ანი 3 36 პოლიტიკის მეცნიერება

შუბითიძე თორნიკე 3 38 პოლიტიკის მეცნიერება

შუბითიძე ლევან 3 40 პოლიტიკის მეცნიერება

ჩხეტია ანანო 4 2 პოლიტიკის მეცნიერება

ჩხვიმიანი ხატია 4 4 პოლიტიკის მეცნიერება

ჭოლაძე ჯენი 4 6 პოლიტიკის მეცნიერება

ხაბელაშვილი სალომე 4 8 პოლიტიკის მეცნიერება

ხვედელიძე ლანა 4 10 პოლიტიკის მეცნიერება

ხუბულავა თეონა 4 12 პოლიტიკის მეცნიერება



ჯალაღონია ირაკლი 4 14 პოლიტიკის მეცნიერება

ჯიქია ანრი 4 16 პოლიტიკის მეცნიერება

ჯიჯიშვილი გიორგი 4 18 პოლიტიკის მეცნიერება

ანთაური სოფიკო 4 20 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ბენიძე ხატია 4 22 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ბერიანიძე ალექსანდრე 4 24 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

გამყრელიძე ნანა 4 26 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

გოგინავა დემურ 4 28 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

გოგიშვილი ვენერა 4 30 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ედიბერიძე მარიამი 4 32 საზოგადოებრივი გეოგრაფიაედიბერიძე მარიამი 4 32 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ვადაქარია ზაზა 4 34 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ვაშაკიძე იზა 4 36 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

თოიძე გიორგი 4 38 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

კვარაცხელია დავით 4 40 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

მაზმიშვილი თამარი 5 2 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

მაისურაძე თეონა 5 4 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

მიქატაძე ანნა 5 6 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

მოსიძე მერაბ 5 8 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ნიკოლოზიანი დავით 5 10 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

როსტიაშვილი ვახტანგი 5 12 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

რუხაძე ნინო 5 14 საზოგადოებრივი გეოგრაფია



სადიკოვი გამიდ 5 16 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

სადრაძე ელიზბარ 5 18 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

სიჭინავა ტატიანა 5 20 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ტაბლიაშვილი ნინო 5 22 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ტყებუჩავა მარიამი–ბოჟენა 5 24 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ქაფიანიძე გვანცა 5 26 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

შავლიაშვილი გიორგი 5 28 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ცაგარეიშვილი გიორგი 5 30 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ცანდიშვილი გიორგი 5 32 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ხაჩიძე სოფიკო 5 34 საზოგადოებრივი გეოგრაფიახაჩიძე სოფიკო 5 34 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ხვედელიძე ნინო 5 36 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

ჯვარშეიშვილი ალექსანდრე 5 38 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

აბესაძე აბესაძე 6 2 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ახრახაძე თეონა 6 4 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ბარამიძე ირაკლი 6 6 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ბარვენაშვილი ანი 6 8 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ბაჯაძე მარიამ 6 10 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ბელთაძე თეონა 6 12 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ბენაშვილი მაკა 6 14 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ბიწაძე ნიკოლოზ 6 16 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ბუღაძე ნინო 6 18 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა



გამყრელიძე ირაკლი 6 20 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გარსევანიშვილი ნანა 6 22 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გელაშვილი ნინო 6 24 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გოგალაძე ნათია 6 26 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გოჩიაშვილი სოფიკო 6 28 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გრიგალაშვილი ალექსანდრე 6 30 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გუდაშვილი გურამ 6 32 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გუჯაბიძე გვანცა 6 34 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გუჯაბიძე მარიამ 6 36 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

გუჯეჯიანი მარიამ 6 38 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკაგუჯეჯიანი მარიამ 6 38 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

დავითაძე ინდირა 6 40 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ებრალიძე ნათია 7 2 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ექსეულიძე ბექა 7 4 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ვარდიძე მარიამი 7 6 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ვერულიძე მერაბი 7 8 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

თავშავაძე ტატო 7 10 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

თოიძე თამთა 7 12 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

კანდელაკი ნინო 7 14 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

კვარაცხელია სალომე 7 16 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

კვარაცხელია ანა 7 18 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

კობერიძე გიორგი 7 20 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა



ლეკიშვილი ქეთი 7 22 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ლობჟანიძე გოჩა 7 24 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ლობჯანიძე გოგა 7 26 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მამფორია გურამ 7 28 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მაჭარაძე ნინო 7 30 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მახარაშვილი ქეთევან 7 32 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მელაშვილი თეონა 7 34 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მელიქიძე მარიამი 7 36 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მეცხვარიშვილი ლია 7 38 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მიროტაძე ტატო 7 40 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკამიროტაძე ტატო 7 40 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მიქელაძე თამარ 8 2 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

მორჩილაძე ხატია 8 4 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ნაბიჯაშვილი მარიამ 8 6 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ნათელაშვილი დარეჯან 8 8 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ნიკოლაშვილი მარიამი 8 10 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ნოზაძე მაია 8 12 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

სანაია ნატო 8 14 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

სარალიძე გიორგი 8 16 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

სარდალიშვილი შალვა 8 18 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

საყვარელიძე დავითი 8 20 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

სირბილაძე ჟანა 8 22 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა



სურმავა ნიკოლოზ 8 24 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ტოხვაძე სალომე 8 26 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ქარუმაშვილი კლეოპატრა 8 28 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ქენქაძე ნიკოლოზ 8 30 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

შოშიაშვილი ანი 8 32 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ჩოფლიანი ნათია 8 34 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ჭაღოშვილი მზიური 8 36 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ხაბეიშვილი ავტანდილ 8 38 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ხეთაგური ელენე 8 40 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ხიდეშელი გიორგი 9 2 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკახიდეშელი გიორგი 9 2 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ხმალაძე ნატო 9 4 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ჯალაღონია ნატალია 9 6 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ჯიჯეიშვილი ნინო 9 8 სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა

ასლანიშვილი თეა 9 10 სოციალური მუშაობა

ბერია ანა 9 12 სოციალური მუშაობა

ბერიძე მარიამი 9 14 სოციალური მუშაობა

ბულაშვილი ნინო 9 16 სოციალური მუშაობა

გედევანიშვილი თამარი 9 18 სოციალური მუშაობა

გულისაშვილი თამარი 9 20 სოციალური მუშაობა

დეკანოიძე გვანცა 9 22 სოციალური მუშაობა

იაკობიშვილი მერი 9 24 სოციალური მუშაობა



იობაშვილი ნინო 9 26 სოციალური მუშაობა

კაშია ლალი 9 28 სოციალური მუშაობა

კახელი თამაზი 9 30 სოციალური მუშაობა

ლომთაძე ნათია 9 32 სოციალური მუშაობა

მამაგულაშვილი თამარ 9 34 სოციალური მუშაობა

მამაგულაშვილი თეა 9 36 სოციალური მუშაობა

მიროტაძე თიკო 9 38 სოციალური მუშაობა

მიხელიძე მაია 9 40 სოციალური მუშაობა

მჭედლიშვილი შორენა 10 2 სოციალური მუშაობა

პაპიაშვილი იზა 10 4 სოციალური მუშაობაპაპიაშვილი იზა 10 4 სოციალური მუშაობა

სხირტლაძე მარიამ 10 6 სოციალური მუშაობა

ტიკურიშვილი ლია 10 8 სოციალური მუშაობა

ფარეიშვილი თინათინ 10 10 სოციალური მუშაობა

ფარულავა თამრიკო 10 12 სოციალური მუშაობა

ღოღობერიძე ინგა 10 14 სოციალური მუშაობა

შავლაყაძე მერი 10 16 სოციალური მუშაობა

ჩიგოგიძე ლევან 10 18 სოციალური მუშაობა

წულუკიძე ივერი 10 20 სოციალური მუშაობა

ჭანტურიძე მაია 10 22 სოციალური მუშაობა

ხატიაშვილი ლია 10 24 სოციალური მუშაობა

ხვედელიძე ანა 10 26 სოციალური მუშაობა



აბულაძე სოფიკო 10 28 სოციოლოგია

ასათიანი ანა 10 30 სოციოლოგია

ბაღდავაძე ქრისტინე 10 32 სოციოლოგია

ბაძგარაძე გიორგი 10 34 სოციოლოგია

ბეგოიძე მარიამი 10 36 სოციოლოგია

ბეგოიძე პაატა 10 38 სოციოლოგია

ბიგვავა ნანა 10 40 სოციოლოგია

ბიწაძე ლიკა 11 2 სოციოლოგია

გეგეშიძე ქეთევანი 11 4 სოციოლოგია

გოგიჩაძე კესო 11 6 სოციოლოგიაგოგიჩაძე კესო 11 6 სოციოლოგია

გოგსაძე გვანცა 11 8 სოციოლოგია

გონიაშვილი ზეზვა 11 10 სოციოლოგია

ვადაჭკორია სალომე 11 12 სოციოლოგია

თირქია ჯილდა 11 14 სოციოლოგია

კიკნაველიძე გვანცა 11 16 სოციოლოგია

კინწურაშვილი თამთა 11 18 სოციოლოგია

ლამპარაძე თამარი 11 20 სოციოლოგია

ლეკიშვილი ელენე 11 22 სოციოლოგია

ლეკიშვილი ქეთი 11 24 სოციოლოგია

ლორთქიფანიძე ანა 11 26 სოციოლოგია

მამაცაშვილი მარიამ 11 28 სოციოლოგია



მამულია ანა 11 30 სოციოლოგია

მეგრელიშვილი ოლიკო 11 32 სოციოლოგია

მეგულაშვილი კარლო 11 34 სოციოლოგია

მეზვრიშვილი სოსო 11 36 სოციოლოგია

მელქაძე აკაკი 11 38 სოციოლოგია

მიქავა ნენო 11 40 სოციოლოგია

მიქაუტაძე ნანა 12 2 სოციოლოგია

ოდიშარია ქეთევან 12 4 სოციოლოგია

სალდაძე ოთარ 12 6 სოციოლოგია

ტვილდიანი ლია 12 8 სოციოლოგიატვილდიანი ლია 12 8 სოციოლოგია

ტყემალაძე მარიტა 12 10 სოციოლოგია

ქობალია ქრისტინა 12 12 სოციოლოგია

ყიფშიძე თამარ 12 14 სოციოლოგია

შარიფაშვილი თათია 12 16 სოციოლოგია

შეყილაძე თამთა 12 18 სოციოლოგია

ჩიხლაძე გიორგი 12 20 სოციოლოგია

ჩიხლაძე საბა 12 22 სოციოლოგია

ციციშვილი მიხეილ 12 24 სოციოლოგია

ცხადაძე ნანი 12 26 სოციოლოგია

ძიგუა სოფიო 12 28 სოციოლოგია

ჭიჭინაძე სალომე 12 30 სოციოლოგია



ხახუტაშვილი თინათინი 12 32 სოციოლოგია

ხელაძე ნინო 12 34 სოციოლოგია

ჯაიანი მარიამ 12 36 სოციოლოგია

ვარაზაშვილი მარიამ 12 38 ამერიკისმცოდნეობა

თათარაშვილი გიორგი 12 40 ამერიკისმცოდნეობა

თოდუა გივი 12 42 ამერიკისმცოდნეობა

თუნიაშვილი ქეთი 12 44 ამერიკისმცოდნეობა

კენჭოშვილი მარიკა 12 46 ამერიკისმცოდნეობა

ყიფშიძე პავლე 12 48 ამერიკისმცოდნეობა

ხორგუაშვილი ელისო 12 50 ამერიკისმცოდნეობახორგუაშვილი ელისო 12 50 ამერიკისმცოდნეობა

ხოხიაშვილი ქეთევან 13 2 ამერიკისმცოდნეობა

გაგლოევა თამარა 13 4 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

ტყებუჩავა სალომე 13 6 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

ალიმამედოვა რადმილა 13 8 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

გაბედავა ნათია 13 10 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

გახარია სალომე 13 12 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

გვიანიშვილი ნატო 13 14 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

გობეჯიშვილი ლალი 13 16 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

დარჩიაშვილი ლილი 13 18 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

თევდორაშვილი ეკა 13 20 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

თევდორაძე ვალერიან 13 22 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)



კვარაცხელია სოფიო 13 24 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

მოდებაძე ანა 13 26 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

ნადირაშვილი ნინო 13 28 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

პავლიაშვილი დარიკო 13 30 ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა)

ბატიაშვილი სალომე 13 32 ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)

თევდორაძე ქეთევანი 13 34 ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)

მახათაძე მარინე 13 36 ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)

სიხარულიძე ლუიზა 13 38 ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)

ტაკიძე მარიამ 13 40 ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)

ციკოლია ნინო 13 42 ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)ციკოლია ნინო 13 42 ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)

ჭიღლაძე სალომე 13 44 ანგლისტიკა (ენა და ლექსიკოგრაფია)

ალთუნაშვილი ანა 14 2 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

ალხიძე ნინო 14 4 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

გაბრიჭიძე ნათია 14 6 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

გაგოშიძე ანა 14 8 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

ლეკიაშვილი გიორგი 14 10 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

ლომიშვილი გვანცა 14 12 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

მაისურაძე ხატია 14 14 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

მამასახლისი მარიამი 14 16 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

სადრაძე ელენე 14 18 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

ქენქაძე სოფიო 14 20 ანგლისტიკა (ენის თეორია)



ჭაჭუა ანი 14 22 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

ხაჩიძე ანა 14 24 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

ხურცია ანა 14 26 ანგლისტიკა (ენის თეორია)

კინწურაშვილი ანანო 14 28 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

გესლაიძე თამარი 14 30 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

გვიმრაძე ნია 14 32 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

გიუნაშვილი ლელა 14 34 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

გოლიაძე ნატო 14 36 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

დვალიძე თეონა 14 38 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

კიკაბიძე ქრისტინე 14 40 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)კიკაბიძე ქრისტინე 14 40 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

მჭედლიშვილი თეონა 14 42 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

ნარმანია გვანცა 14 44 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

პალაგაშვილი ანა 14 46 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

პაპიძე მაგდა 14 48 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

რაზმაძე მარიამი 15 2 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

სიხარულიძე ანანო 15 4 ანგლისტიკა (ლიტერატურა)

ბირთველიშვილი მარიამ 15 6 არაბისტიკა

გასანოვი ფუად 15 8 არაბისტიკა

გოგია თამთა 15 10 არაბისტიკა

თედიაშვილი თამარ 15 12 არაბისტიკა

პეტრიაშვილი ზურაბ 15 14 არაბისტიკა



ხუდიევა ელინა 15 16 არაბისტიკა

ჯალაღონია ლედი 15 18 არაბისტიკა

ბუგიანიშვილი საბა 15 20 არქეოლოგია

ბუწურაძე თათია 15 22 არქეოლოგია

მიქაძე ლექსო 15 24 არქეოლოგია

ნადირაშვილი ამირან 15 26 არქეოლოგია

პაატაშვილი სოფიო 15 28 არქეოლოგია

სიდამონ-ერისთავი თამარ 15 30 არქეოლოგია

ჩოგოვაძე თამარ 15 32 არქეოლოგია

ხუციშვილი ნინო 15 34 არქეოლოგიახუციშვილი ნინო 15 34 არქეოლოგია

ჯაჯანიძე რუსუდან 15 36 არქეოლოგია

ანდღულაძე დავით 15 38 ახალი და უახლესი ისტორია

ბაბილოძე სოფო 15 40 ახალი და უახლესი ისტორია

ბედოშვილი ლია 15 42 ახალი და უახლესი ისტორია

გაჩეჩილაძე გიორგი 15 44 ახალი და უახლესი ისტორია

გიგიბერია მანანა 15 46 ახალი და უახლესი ისტორია

გოგილავა ილიკო 15 48 ახალი და უახლესი ისტორია

გურული თეონა 16 2 ახალი და უახლესი ისტორია

ზვიადაური ეკატერინე 16 4 ახალი და უახლესი ისტორია

თითირაშვილი ტარიელ 16 6 ახალი და უახლესი ისტორია

კეზევაძე მარიამ 16 8 ახალი და უახლესი ისტორია



ლაშხი თამარი 16 10 ახალი და უახლესი ისტორია

მანველიშვილი ნანი 16 12 ახალი და უახლესი ისტორია

ნოდია ირაკლი 16 14 ახალი და უახლესი ისტორია

საათაშვილი სოფიო 16 16 ახალი და უახლესი ისტორია

სულაბერიძე ვახტანგ 16 18 ახალი და უახლესი ისტორია

უთალიშვილი ნიკა 16 20 ახალი და უახლესი ისტორია

ქასრაშვილი თორნიკე 16 22 ახალი და უახლესი ისტორია

ყარალაშვილი თამარი 16 24 ახალი და უახლესი ისტორია

შავიძე ნიკა 16 26 ახალი და უახლესი ისტორია

შარაძე სალომე 16 28 ახალი და უახლესი ისტორიაშარაძე სალომე 16 28 ახალი და უახლესი ისტორია

ჩიტიშვილი ლევან 16 30 ახალი და უახლესი ისტორია

ჩიხრაძე კახა 16 32 ახალი და უახლესი ისტორია

ხელაძე მარიამ 16 34 ახალი და უახლესი ისტორია

კირიაკოვი ანტონინა 16 36 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია (ახალი ბერძნული ფილოლოგია)

მიქანაძე აკაკი 16 38 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია (ახალი ბერძნული ფილოლოგია)

სეფაშვილი ეკატერინე 16 40 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია (ახალი ბერძნული ფილოლოგია)

მეტრეველი დარინა 16 42 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია (კლასიკური ფილოლოგია)

ქუთათელაძე ანა 16 44 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია (კლასიკური ფილოლოგია)

ჯოგლიძე სალომე 16 46 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია (კლასიკური ფილოლოგია)

გრძელიშვილი დავით 16 48 ებრაისტიკა-არამეისტიკა

ბექაური მარიამ 17 2 გერმანული ფილოლოგია



გიგიბერია სოფიო 17 4 გერმანული ფილოლოგია

კვინიკაძე არიადნა 17 6 გერმანული ფილოლოგია

ტურავა ანნა 17 8 გერმანული ფილოლოგია

ჩარგაზია ამზა 17 10 გერმანული ფილოლოგია

ხეცურიანი სალომე 17 12 გერმანული ფილოლოგია

დაშნიანი მარიამი 17 14 ეთნოლოგია

კაკალაშვილი ნინო 17 16 ეთნოლოგია

კარკაძე ლუკა 17 18 ეთნოლოგია

ლომთაძე ია 17 20 ეთნოლოგია

მეზურნიშვილი ქეთი 18 2 ეთნოლოგიამეზურნიშვილი ქეთი 18 2 ეთნოლოგია

ოგანეზოვი ნათია 18 4 ეთნოლოგია

ჭინჭარაული თინათინი 18 6 ეთნოლოგია

აბელიანი ანა 18 8 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

აივაზალიევი გულბაღდა 18 10 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

გამსახურდაშვილი მაიკო 18 12 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

გოგოლაძე ალექსანდრე 18 14 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

გოდერძიშვილი ანა 18 16 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

თაბუკაშვილი სოფიო 18 18 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

ლურსმანაშვილი თინათინ 18 20 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

მოსიუკოვიჩი ნინო 18 22 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

ნახუცრიშვილი ნათია 18 24 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

სამადაშვილი თამთა 18 26 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები



სამნიაშვილი ეთერ 18 28 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

ტუხაშვილი მარიამი 18 30 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

უფლისაშვილი ნინო 18 32 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

ფხალაძე მარი 18 34 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

ქინძოძე მაკა 18 36 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

შავლოხაშვილი თეონა 18 38 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

წილოსანი ნათია 18 40 თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

ქობალია ვახტანგ 22 2 ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

ბარამიძე მარიამი 22 4 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ბერაძე ნინო 22 6 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკაბერაძე ნინო 22 6 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ბერიშვილი ხატია 22 8 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

გოიაევა მარიამ 22 10 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

გოლეთიანი ადელი 22 12 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ესტატეშვილი მარი 22 14 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ვეფხვაძე ზურაბი 22 16 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

კიკნაძე ლელა 22 18 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

კუპრავა მარი 22 20 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

მარტიაშვილი ფიქრია 22 22 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

მაჭავარიანი მარიამ 22 24 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

მგელიაშვილი თიკო 22 26 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ომანაშვილი მერი 22 28 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

რევაზიშვილი ნინო 22 30 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა



სამაკაშვილი მერი 22 32 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

სვიანაძე ნინო 22 34 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

სპარსიაშვილი ანი 22 36 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ქურციკიძე მარიამი 22 38 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

შუბლაძე მარიკა 22 40 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ჩხეიძე ნინო 23 2 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ძოძუაშვილი მერი 23 4 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

წოწკოლაური ნინო 23 6 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ხუტაშვილი მარი 23 8 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ჯოლოგუა სალომე 23 10 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკაჯოლოგუა სალომე 23 10 თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

ბოხუა ნელი 23 12 თურქოლოგია

გადიმოვა ხალიდა 23 14 თურქოლოგია

ისმაილოვი დაური 23 16 თურქოლოგია

მიქავა მარიამი 23 18 თურქოლოგია

საზანდრიშვილი მარიამი 23 20 თურქოლოგია

აბრამიძე რუსუდან 23 22 ირანისტიკა

ნიკოლაძე ქეთევანი 23 24 ირანისტიკა

ხუნარიკოვა ხავა 23 26
კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) (იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება)

გაურგაშვილი დიანა 23 28 კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) (კავკასიის ხალხთა ისტორია)

ბასილაშვილი ამირანი 23 30
კავკასიოლოგია (ქართულენოვანი) (იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება)

ბორძიკაშვილი სულხანი 23 32 კავკასიოლოგია (ქართულენოვანი) (კავკასიის ხალხთა ისტორია)



ბახტაძე მარიკა 23 34 კულტურის კვლევები

ბილანიშვილი სოფიო 23 36 კულტურის კვლევები

გაბედავა ანი 23 38 კულტურის კვლევები

გიგაური მედეა 23 40 კულტურის კვლევები

გურულიშვილი ანი 24 2 კულტურის კვლევები

ზურაბაშვილი ნატო 24 4 კულტურის კვლევები

კაკალაძე მარიამ 24 6 კულტურის კვლევები

კობაიძე დავით 24 8 კულტურის კვლევები

კომახიძე გიორგი 24 10 კულტურის კვლევები

მიქელაძე იმედა 24 12 კულტურის კვლევებიმიქელაძე იმედა 24 12 კულტურის კვლევები

მორჩილაძე ხატია 24 14 კულტურის კვლევები

ნინუა ანა 24 16 კულტურის კვლევები

ორთოიძე გიორგი 24 18 კულტურის კვლევები

სამნიაშვილი ნესტანი 24 20 კულტურის კვლევები

სულთანიშვილი მარიამი 24 22 კულტურის კვლევები

ფარქოსაძე მარიამი 24 24 კულტურის კვლევები

ქველიაშვილი სალომე 24 26 კულტურის კვლევები

ჯამბაზიშვილი ნატო 24 28 კულტურის კვლევები

არსენიძე მარიკა 24 30 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

გეგეშიძე ქეთევანი 24 32 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

გედეშური თორნიკე 24 34 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია



გონჯილაშვილი თეონა 24 36 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

დიასამიძე მარისკა 24 38 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

კილაძე ალექსანდრე 24 40 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

კომახიძე ბორის 25 2 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

სალდაძე ოთარ 25 4 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

ფარქოსაძე ანნა 25 6 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

ჯინჭარაძე ნინო 25 8 კულტურულიდა სოციალური ანთროპოლოგია

ბერიანი ია 25 10 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

ბექურიძე ირინე 25 12 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

გველესიანი თამარ 25 14 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობაგველესიანი თამარ 25 14 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

გუნია მარიამი 25 16 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

დორეული თამარი 25 18 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

ვარდიაშვილი ქეთევანი 25 20 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

თედორაძე თემურ 25 22 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

კარანაძე ანა 25 24 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

მესხი ქეთევან 25 26 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

სოფრომაძე თამარი 25 28 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

ფრუიძე ანა 25 30 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

ღლონტი ნინო 25 32 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

შალამბერიძე ანა 25 34 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

წიწილაშვილი ნია 25 36 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა



ხვედელიძე ნინო 25 38 კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

ირემაძე სალომე 25 40 რომანული ფილოლოგია (იტალიური ფილოლოგია)

კურკუმული ანი 26 2 რომანული ფილოლოგია (ესპანური ფილოლოგია)

ფილია თამარი 26 4 რომანული ფილოლოგია (ესპანური ფილოლოგია)

ქობალია მარიამი 26 6 რომანული ფილოლოგია (ესპანური ფილოლოგია)

დევნოზაშვილი ელენე 26 8 რომანული ფილოლოგია (ფრანგული ფილოლოგია)

ვადაჭკორია სალომე 26 10 რომანული ფილოლოგია (ფრანგული ფილოლოგია)

ლეკიშვილი ქეთი 26 12 რომანული ფილოლოგია (ფრანგული ფილოლოგია)

მელიქიძე სალომე 26 14 რომანული ფილოლოგია (ფრანგული ფილოლოგია)

უსტიაშვილი მაგდა 26 16 რომანული ფილოლოგია (ფრანგული ფილოლოგია)უსტიაშვილი მაგდა 26 16 რომანული ფილოლოგია (ფრანგული ფილოლოგია)

ჩაკვეტაძე თეონა 26 18 რომანული ფილოლოგია (ფრანგული ფილოლოგია)

ავსაჯანიშვილი რუსუდან 26 20
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ბესელია დათა 26 22
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ბურდიაშვილი მაია 26 24
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

გელენავა თამარ 26 26
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

გიორგობიანი ნინო 26 28
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

გულიაშვილი თამარ 26 30
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

კასრაძე ოლიკო 26 32
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

კოპაძე მართა 26 34
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

მღებრიშვილი მადონა 26 36
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე



მჭედლიძე ნინო 26 38
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

სიხარულიძე ანი 26 40
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ქვრივიშვილი მარიკა 27 2
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

შალამბერიძე თეონა 27 4
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ჩიქოვანი ეკატერინე 27 6
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ცხოვრებაშვილი მარიამ 27 8
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ძნელაძე მეგი 27 10
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ჭაღალიძე ქრისტინა 27 12
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ჭიკაიძე ნინო 27 14
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმეჭიკაიძე ნინო 27 14
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ჭყოიძე თეონა 27 16
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ხუცურაული ნათია 27 18
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

ჯარიაშვილი ნინო 27 20
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე

არაბული გიორგი 27 22 მედიევისტიკა

დანელია გიორგი 27 24 მედიევისტიკა

ევანისელი გვანცა 27 26 მედიევისტიკა

იობიძე მარიკა 27 28 მედიევისტიკა

მოლაშვილი მამუკა 27 30 მედიევისტიკა

ფაღავა ლევან 27 32 მედიევისტიკა

ყრუაშვილი ლაშა 27 34 მედიევისტიკა

შონია ნიკოლოზ 27 36 მედიევისტიკა

ჩადუნელი გვანცა 27 38 მედიევისტიკა



წურწუმია ზურაბ 27 40 მედიევისტიკა

ხაჩიძე ჯემალ 28 2 მედიევისტიკა

დობაძიშვილი ქეთინო 28 4 რუსეთისმცოდნეობა

ნასრაშვილი ბექა 28 6 რუსეთისმცოდნეობა

ნურალიძე ალექსანდრე 28 8 რუსეთისმცოდნეობა

სულაძე ირაკლი 28 10 რუსეთისმცოდნეობა

ბარათაშვილი მარიამ 28 12 საქართველოს ისტორია

ბატიაშვილი ნანა 28 14 საქართველოს ისტორია

ბიბიჩაძე თორნიკე 28 16 საქართველოს ისტორია

ბუჭუხიშვილი დავით 28 18 საქართველოს ისტორია

გულედანი მარიამ 28 20 საქართველოს ისტორიაგულედანი მარიამ 28 20 საქართველოს ისტორია

ვაშაყმაძე ლევანი 28 22 საქართველოს ისტორია

კეჟერაშვილი შოთა 28 24 საქართველოს ისტორია

კვეკვეცია ქეთევანი 28 26 საქართველოს ისტორია

კობახიძე ნათია 28 28 საქართველოს ისტორია

ლომიძე გულთამზე 28 30 საქართველოს ისტორია

მაზიაშვილი მაკა 28 32 საქართველოს ისტორია

მაისურაძე ოთარ 28 34 საქართველოს ისტორია

მასურაშვილი მაია 28 36 საქართველოს ისტორია

მაღლაფერიძე თამარი 28 38 საქართველოს ისტორია

ნადირაშვილი ბონდო 28 40 საქართველოს ისტორია

ნათენაძე ივანე 29 2 საქართველოს ისტორია

ოსაძე თამარ 29 4 საქართველოს ისტორია

პავლიაშვილი ეთერ 29 6 საქართველოს ისტორია



პაიკიძე სოფიო 29 8 საქართველოს ისტორია

სამხარაძე ირაკლი 29 10 საქართველოს ისტორია

სართანია მიხეილ 29 12 საქართველოს ისტორია

ფხაკაძე გვანცა 29 14 საქართველოს ისტორია

ქადარია ნანა 29 16 საქართველოს ისტორია

ქორჩილავა ქრისტინა 29 18 საქართველოს ისტორია

ჩანადირი მაია 29 20 საქართველოს ისტორია

წითაძე გურამი 29 22 საქართველოს ისტორია

ჭეიშვილი ლიკა 29 24 საქართველოს ისტორია

ხიჯაკაძე მერი 29 26 საქართველოს ისტორია

სიჭინავა ია 29 28 სკანდინავისტიკასიჭინავა ია 29 28 სკანდინავისტიკა

ფასოევი სოფიკო 29 30 სკანდინავისტიკა

აბზიანიძე ნინო 29 32 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

ბადაშვილი ხათუნა 29 34 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

გუსეინოვა ელშანა 29 36 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

მოდებაძე ეკატერინა 29 38 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

რობაქიძე ნინო 29 40 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

ყულიაშვილი მარიამი 30 2 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

ცერცვაძე კონსტანტინე 30 4 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

ჯალაბაძე მაია 30 6 სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)

გიორგაძე ლინდა 30 8 სლავური ფილოლოგია (ქართულენოვანი)

პაპუაშვილი მარი 30 10 სლავური ფილოლოგია (ქართულენოვანი)

ხაჩიძე ნათელა 30 12 სლავური ფილოლოგია (ქართულენოვანი)

ადეიშვილი ფიქრია 30 14 ფილოსოფია



ბაქრაძე ელის 30 16 ფილოსოფია

ბეჟანიძე სალომე 30 18 ფილოსოფია

გალაშვილი დავითი 30 20 ფილოსოფია

გოგაძე გიორგი 30 22 ფილოსოფია

ვასაძე ანა 30 24 ფილოსოფია

კოკაია მარიკა 30 26 ფილოსოფია

კოხრეიძე საბა 30 28 ფილოსოფია

მაღლაკელიძე მერი 30 30 ფილოსოფია

მერაბიშვილი ირინა 30 32 ფილოსოფია

ჟორჟოლიანი მერი 30 34 ფილოსოფია

სვანიძე მაგდა 30 36 ფილოსოფიასვანიძე მაგდა 30 36 ფილოსოფია

ქირია ტიტიკო 30 38 ფილოსოფია

შუკვანი ნინო 30 40 ფილოსოფია

ცხვედაძე ანი 31 2 ფილოსოფია

ძამაშვილი ავთანდილ 31 4 ფილოსოფია

გეგეჭკორი სალომე 31 6 ქართველური ენათმეცნიერება

გობიანიძე მარიამ 31 8 ქართველური ენათმეცნიერება

თითბერიძე თამარ 31 10 ქართველური ენათმეცნიერება

მჟავანაძე მარინა 31 12 ქართველური ენათმეცნიერება

ფუტკარაძე ანუკა 31 14 ქართველური ენათმეცნიერება

ყუფუნია ბაია 31 16 ქართველური ენათმეცნიერება

შონია ლიკა 31 18 ქართველური ენათმეცნიერება

ჯირაშვილი მარიამ 31 20 ქართველური ენათმეცნიერება

აბულაძე მზია 31 22 ქართულილიტერატურა



ახობაძე ანა 31 24 ქართულილიტერატურა

ბაცანაძე დეა 31 26 ქართულილიტერატურა

ბურჯალიანი თინათინი 31 28 ქართულილიტერატურა

გოგიბერიძე კონსტანტინე 31 30 ქართულილიტერატურა

დარჩიაშვილი მაია 31 32 ქართულილიტერატურა

დიაკონიძე ელენე 31 34 ქართულილიტერატურა

ლომიძე კოტე 31 36 ქართულილიტერატურა

ლორთქიფანიძე ნანა 31 38 ქართულილიტერატურა

სამხარაძე ხატია 31 40 ქართულილიტერატურა

სუხიაშვილი სალომე 32 2 ქართულილიტერატურა

სხულუხია თამუნა 32 4 ქართულილიტერატურასხულუხია თამუნა 32 4 ქართულილიტერატურა

ტაბატაძე თამარი 32 6 ქართულილიტერატურა

უძილაური ეთერი 32 8 ქართულილიტერატურა

ფიცხელაური თამარი 32 10 ქართულილიტერატურა

ქოქუაშვილი ნათია 32 12 ქართულილიტერატურა

ღვინეფაძე ელენე 32 14 ქართულილიტერატურა

შუბითიძე ნათია 32 16 ქართულილიტერატურა

შუბითიძე ნინო 32 18 ქართულილიტერატურა

ცხვირაშვილი ნათია 32 20 ქართულილიტერატურა

ხვედელიძე ანა 32 22 ქართულილიტერატურა

ჯიღაური ნინო 32 24 ქართულილიტერატურა

ჯოხაძე მარი 32 26 ქართულილიტერატურა

გურასპაშვილი მარიამი 32 28 ქართულილიტერატურა

თხელიძე თეონა 32 30 ქართულილიტერატურა



მამფორია ჯილდა 32 32 ქართულილიტერატურა

ქათამაძე ქეთევანი 32 34 ქართულილიტერატურა

ჭიპაშვილი პავლე 32 36 ქართულილიტერატურა

ხიჯაკაძე ლიკა 32 38 ქართულილიტერატურა

ალბუთაშვილი ნინო 32 40 ქართულილიტერატურა

ასაბაშვილი ია 33 2 ქრისტიანობის ისტორია

დუგლაძე დავითი 33 4 ქრისტიანობის ისტორია

ზოსიძე მელანო 33 6 ქრისტიანობის ისტორია

მაგრაქველიძე თამარი 33 8 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია

ბაქრაძე თეონა 33 10 ძველი ენები და ცივილიზაციები

ბურდულაძე თამარ 33 12 ძველი ენები და ცივილიზაციებიბურდულაძე თამარ 33 12 ძველი ენები და ცივილიზაციები

გაფრინდაშვილი გიორგი 33 14 ძველი ენები და ცივილიზაციები

დუდუნია დიანა 33 16 ძველი ენები და ცივილიზაციები

ვარდოსანიძე ლევან 33 18 ძველი ენები და ცივილიზაციები

კალანდაძე მარიამი 33 20 ძველი ენები და ცივილიზაციები

კობერიძე ანა 33 22 ძველი ენები და ცივილიზაციები

მამუჩაშვილი მანანა 33 24 ძველი ენები და ცივილიზაციები

მარუაშვილი თორნიკე 33 26 ძველი ენები და ცივილიზაციები

ტავლალაშვილი ლევან 33 28 ძველი ენები და ცივილიზაციები

ტურიაშვილი ვალერი 33 30 ძველი ენები და ცივილიზაციები

ჩარბაძე გიორგი 33 32 ძველი ენები და ცივილიზაციები

ჩიქოვანი ნინო 33 34 ძველი ენები და ცივილიზაციები

ხართიშვილი ლაშა 33 36 ძველი ენები და ცივილიზაციები

მახარაშვილი ეკა 33 38 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი



მენოგნიშვილი ეკა 33 40 ტურიზმი; ბიზნესის ადმინისტრირება

ნატროშვილი ნათია 33 42 ტურიზმი

ოქროპირიძე ქეთევანი 33 44 ტურიზმი

პასიკაშვილი ხატია 33 46 ტურიზმი

სამედოვი პარვიზ 33 48 ტურიზმი

სიჭინავა ლევანი 33 50 ბიზნესის ადმინისტრირება; ეკონომიკა; ტურიზმი

სუარიძე დავითი 19 2 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

სულაქველიძე სალომე 19 4 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

ტაბატაძე ნოდარ 19 6 ტურიზმი

ტაბიძე კარლო 19 8 ტურიზმი; ბიზნესის ადმინისტრირება

ტომარაძე გიორგი 19 10 ტურიზმიტომარაძე გიორგი 19 10 ტურიზმი

ფალავანდიშვილი ბეჟან 19 12 ტურიზმი; ბიზნესის ადმინისტრირება

ფანცულაია გიორგი 19 14 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

ფარჯიანი თეა 19 16 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

ფეზუაშვილი სოფიკო 19 18 ტურიზმი

ფილაური ირაკლი 19 20 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

ქარენაშვილი ელენე 19 22 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

ღადუაშვილი ლელა 19 24 ტურიზმი

ყავრელიშვილი გიორგი 19 26 ეკონომიკა; ტურიზმი

ყანჩაველი გვანცა 19 28 ტურიზმი

შათირიშვილი გიორგი 19 30 ტურიზმი; ბიზნესის ადმინისტრირება

შუბითიძე თეონა 19 32 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

შუკაკიძე თენგიზ 19 34 ეკონომიკა; ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

ძიძიშვილი გიორგი 19 36 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი



წივილაშვილი ლერი 19 38 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

წიკლაური გიორგი 19 40 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი; ეკონომიკა

წოწკოლაური მარი 19 42 ტურიზმი; ბიზნესის ადმინისტრირება

ჭეჟია ვლადიმერ 19 44 ტურიზმი

ჭილაია თამარ 19 1 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი

ხარატიშვილი ლია 19 3 ბიზნესის ადმინისტრირება; ტურიზმი


